
 
 

HÜTENES- A. ILARDUYA, S.L. 
 

Enpresaren identifikazioa eta helbidea 

 

HÜTTENES- A. ILARDUYA, S.L. establezimendua (Amorebieta, Bizkaia) irailaren 

21eko 840/2015 Errege Dekretuaren xedapenen mende dago (substantzia 

arriskutsuak tartean diren istripu larriei loturiko berezko arriskuak kontrolatzeko 

neurriak onartzen ditu dekretu horrek), eta 7. artikuluan xedatzen den 

jakinarazpena aurkeztu dio Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen 

Sailari, artikulu horretako 1. apartatuan zehazten den edukiarekin, baita 10. 

artikuluko 1. apartatuan adierazten den segurtasun-txostena ere. 

Establezimenduaren jarduera 

n.c.o.p produktu kimikoen fabrikazioa 

Istripu larria eragin dezaketen substantziak 

Izena H esaldiak Piktogramak 

Azido fluorhidrikoa  

% 40 

H310: Hilgarria azala ukituz 

gero. 

H314: Erredura larriak 

eragiten ditu larruazalean, 

eta lesio larriak begietan.  

Alkohol furfurilikoa H331: Toxikoa da arnastuz 

gero. 

 

 
Fenola H331: Toxikoa da arnastuz 

gero. 
H400: Oso toxikoa uretako 

organismoentzat 
 

Formola % 37 H331: Toxikoa da arnastuz 

gero. 

 

  
Katalizatzailea GH3 H225: Likido eta lurrun oso 

sukoiak. 

H332: Kaltegarria da 

arnastuz gero. 
 

HÜTTENES- A. ILARDUYA, S.L. 

Boroa auzoa, z/g, apartado 35 

48340 Amorebieta (Bizkaia) 



 
Sinoterm TN-7013 H331: Toxikoa da arnastuz 

gero. 

 
Furfuriliko nahasketa + 

CR-68 F 

H331: Toxikoa da arnastuz 

gero. 

 
Erretxina pentex TN-

1102 

H400: Oso toxikoa uretako 

organismoentzat 

 
Gasharz destilazioak H331: Toxikoa da arnastuz 

gero. 

 
N-Butanola H226: Likido eta lurrun 

sukoiak. 

 

 
Tetraetilo silikatoa H226: Likido eta lurrun 

sukoiak. 

 

 
Resan II katalizatzailea H224: Likido eta lurrun 

guztiz sukoiak. 

 

 

 

Gerta daitezkeen istripu larriak eta horien balizko ondorioak 

HÜTTENES- A. ILARDUYA, S.L. enpresaren instalazioetan substantzia toxikoak, 

sukoiak eta ingurumenarentzako kaltegarriak daude. Substantzia horien 

ezaugarriak eta kantitateak kontuan hartuta, arriskuen analisietatik ondoriozta 

dezakegu istripu larriak (alegia, establezimendutik kanpo eragiten duten istripuak) 

produktu horiek tartean dauden istripu zehatzetan bakarrik gerta daitezkeela. 

Establezimenduak nola jokatu behar duen istripu larria izanez gero 

Enpresak neurri egokiak hartu behar ditu establezimenduan, eta larrialdi-

zerbitzuekin jarri beharko du harremanetan, istripu larrien kasuan jardun eta 

arriskuak ahalik eta gehien murrizteko. 

Establezimenduan esku hartzeko jarduerak eta agintari eskudunei adierazi 

beharrekoak auto-babeserako planean jasota daude. 

 



 
Kanpoko Larrialdi Plana 

Eusko Jaurlaritzaren Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza 

HÜTTENES- A. ILARDUYA, S.L. –ren Kanpoko Larrialdi Plana prestatzeko 

informazioaren zain dago istripuak prebenitzeko, eta, istripuren bat gertatuz gero, 

pertsona guztiei nola jardun behar duten informatzeko, betiere 840/2015 Errege 

Dekretuaren 13. artikuluarekin bat etorriz. 

Azken ikuskapena 

2020ko irailaren 3an egin zen azken in situ ikuskapena. 

Aurrez eskatuta, azken in situ bisitaren eta ikuskatze-planaren datuak lor daitezke, 

hemen: 

 

 

Informazio gehigarria 

Informazio gehiago nahi izanez gero, jo hona: 

 

 

Industria Erregelamendu eta Segurtasun Zerbitzua 

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza 

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila 

Donostia kalea 1  

01010 Vitoria – Gasteiz  

 

 

Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza 

Foronda kalea 41, La Torre eraikina 

01010 Vitoria – Gasteiz  

 


